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Zaragoza prepara la maquinària del PSC per als pròxims comicis catalans. 

Ja està donant voltes als missatges que s'oferiran als electors. 

 

- CiU va optar per Sant Benet de Bages per proclamar el seu candidat. 

Quin escenari elegirà el PSC? 

- Nosaltres no estem en campanya mentre que la resta de candidats -

Mas, Puigcercós, Sánchez-Camacho, Nebrera, Laporta, Carretero...- hi 

estan perquè no tenen res més a fer. En canvi, el president està 

governant perquè falten uns mesos per a les eleccions. Estem en un 

procés d'explicar la feina feta i treballar per plantejar nous reptes de 

futur. 

 

- L'atomització del vot és la batalla de CiU. Quina serà la del PSC? 

- Aconseguir que la discussió se centri en les coses concretes i reals, en 

el balanç de treball d'un govern que ens permet afrontar noves feines de 

futur. En campanya, el problema que hi ha és que l'oposició vol 

discussions teòriques. 



 

- ¿Tem que l'electorat els passi factura per com ha gestionat Zapatero la 

crisi, ja que les eleccions catalanes són les primeres del nou cicle? 

- Ha gestionat la crisi amb valentia, preocupant-se de la recuperació 

econòmica i de protegir els més dèbils. 

 

- Però, comptaran amb ell? 

- Amb ell i amb molta més gent, però acompanyant el candidat. 

Centrarem la campanya en el president. 

 

- Tocarà amagar la marca tripartit? 

- Quan ens presentem a les eleccions demanem el vot per al PSC. Tenim 

l'ambició de governar sols. 

 

- Com s'entén que no defensin la reedició del tripartit si ha estat l'única 

fórmula amb la qual han governat? 

- ¿Hi ha algun partit que no vulgui governar sol? Hem demostrat que 

podem governar Catalunya, tenim idees i un balanç molt bo i demanem la 

confiança per fer-ho sols. La gent determinarà amb el seu vot com volen 

ser governats. 

 

- ¿I si no hi ha suficient majoria per governar en solitari? 

- No cal una majoria per governar en solitari. En funció de la realitat 

política buscarem l'estabilitat del país. 

 

- ¿La sociovergència és possible amb la presidència per a CiU? 

- El que és impossible és que governem amb el PP, perquè ha recorregut 

l'Estatut. Amb CiU és improbable perquè ells són l'alternativa del 

centredreta catalanista i nosaltres som el centreesquerra catalanista. No 



té gaire sentit que els dos partits que són alternatius puguin governar 

junts. No ho hem fet mai. 

 

- Ni per l'estabilitat del país? 

- Per això he dit que era improbable, no impossible. 

 

- ¿El perdedor entre Montilla i Mas se n'haurà d'anar a casa? 

- Quan un es presenta a les eleccions no es planteja l'escenari d'una 

derrota. Això ho determinarà cada un d'ells. Mas ha perdut les dues 

darreres eleccions i és aquí. Som un col·lectiu que ha demostrat la seva 

capacitat per construir alternativa. 

 

- ¿Entra dins de les seves previsions un cara a cara amb Mas? 

- A les anteriors eleccions n'hi vam oferir dos i CiU s'hi va negar. No hem 

entrat en la campanya. La frase que descriurà la nostra és: la feina del 

present és l'esperança del futur. 

 

- ¿El fa patir Montilla posat en campanya pel seu tarannà? 

- No. Té un perfil propi que contrasta amb el perfil contradictori de Mas. 

El líder de CiU farà qualsevol cosa per arribar al poder i Montilla no. El 

president té un perfil molt sòlid, coherent amb les coses que fa. No té 

canvis de recorregut. 

 

- ¿No estan fent una campanya trista en comparació de l'optimisme de 

CiU? 

- Estem fent una campanya seriosa. És curiós que el 2008, a la 

campanya de les generals, CiU va criticar la Catalunya optimista. La 

federació fa una campanya que no diu res, que no té a veure amb la 

realitat per la qual passa el país. A la gent, en temps difícils, el que se li 



ha d'explicar és la realitat. Nosaltres explicarem que són temps difícils i 

estem afrontant els problemes amb seriositat, prenent algunes decisions 

polèmiques però que garanteixen un futur de confiança. 

 

- Ernest Maragall serà a la llista? 

- És un conseller amb gran capacitat, amb molta força. Ha fet el que li ha 

encarregat el president, una llei d'educació que tingués pervivència al 

marge de les majories polítiques. 

 

- ¿Es pot reconduir el desgast que l'afer Maragall ha comportat per al 

PSC? 

- Jo vaig parlar d'equivocació. És una polèmica desafortunada. Una 

persona amb voluntat de fer un debat es troba que aquest debat es 

converteix en una altra cosa. I per això rectifica. S'ha produït una 

discussió sobre un tema no volgut. 

 

- ¿Hi veu una estratègia al darrere o el conseller no va calcular l'efecte 

de les declaracions en parlar de fatiga del tripartit? 

- La voluntat de governar sol és un fet compartit per tothom. El que 

passa és quan fas explicacions més extenses de vegades no t'adones 

que la discussió mediàtica s'enganxa a una cosa que no és el que tu vols. 

Ha explicat a l'executiva quina era la seva voluntat i ha fet les 

rectificacions sobre aquesta qüestió. 

 


